


ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี อาจารย์รจิตเป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คนแรก และเป็นคณบดีคนที่สอง

ของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีตอ่จากศาสตราจารยน์ายแพทยอ์าร ี วลัยะเสวี

อาจารย์รจิตเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ด้วยบุคลิกภาพของอาจารย์ 

ที่เป็นคนถ่อมตน ติดดิน มีความตั้งใจที่จะทำงานโดยมีส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่ต้องการ

แสดงออกบอกเล่าถึงความสามารถของตนเองอย่างเปิดเผย จึงไม่มีหนังสือใดๆ ให้ชาว

อายุรศาสตร์รามาฯ รุ่นหลังได้รับรู้ถึงประวัติ ความเป็นมา ความสามารถ และความสำเร็จ

ของอาจารย์ อาจารย์ไม่มีแม้กระทั่งหนังสืองานศพ เนื่องจากอาจารย์รจิตเปรียบเสมือนกับ

บิดาของพวกเราชาวอายุรศาสตร์รามาธิบดีทุกคน คณะผู้จัดทำหนังสืออายุรศาสตร์รามาฯ 

จึงได้พยายามรวบรวมประวัติของอาจารย์เท่าที่จะหาได้ จากหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดของ

ภาควิชาต่างๆ หอจดหมายเหตุคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บันทึกของเสรีไทย 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เคยรู้จักและร่วมงานกับอาจารย์รจิต เพื่อที่เรา

ชาวอายุรศาสตร์รามาธิบดีรุ่นหลังจะได้รับรู้ถึงความตั้งใจ ความเสียสละ ความอดทน  

ความกล้าหาญ ความเป็นทั้งนักบริหารและนักวิชาการของพ่อของพวกเราทุกคน 

อาจารยร์จติ บรุ ีเปน็คนจงัหวดัเชยีงใหม ่ฐานะทีบ่า้นดมีาก อาจารยร์จติและอาจารยเ์ปรม บรุี

สองพี่น้องได้มีโอกาสไปเรียนแพทย์ที่ประเทศอังกฤษโดยใช้ทุนส่วนตัว ช่วงที่เริ่มเรียน 

เกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 พอด ีอาจารยร์จติ ศกึษาวชิาแพทยท์ีโ่รงพยาบาล St. Bartholomew’s

(หรือเรียกสั้นๆ ว่า St. Barts) ใน Smithfield ลอนดอน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่ สร้างใน

ปี พ.ศ. 1666 สมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 1 ด้วยความรักและเป็นห่วงประเทศไทยที่จำเป็นต้องยอม

ให้กับประเทศญี่ปุ่นในตอนนั้น อาจารย์รจิตจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือประเทศด้วยการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิตบุรี
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์พ.ศ.�510-�5��

เมื่อมีการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่มีความต้องการมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

การสอนและการวิจัย
อาจารย์รจิตเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
ที่สำคัญคนหนึ่งเพราะนอกจาก
จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย

โรคไตและหัวหน้าภาควิชา
อายุรศาสตร์แล้วยังเป็น

รองคณบดีอีกตำแหน่งหนึ่ง
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เข้าร่วมกับเสรีไทยโดยอาจารย์มีนามแฝงว่า	 “นายขำ” ถึงแม้ 

ในตอนแรกประเทศองักฤษจะไมไ่วใ้จเสรไีทยนกั แตใ่นทีส่ดุกย็อมรบั

เสรีไทย 36 คน ซึ่งมีทั้งอาจารย์รจิตและอาจารย์เปรมรวมอยู่ด้วย 

เข้ารับราชการเป็นพลทหารในกองทัพอังกฤษ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

พ.ศ. 2485 ในช่วงแรกอาจารย์ทั้งสองถูกส่งไปอยู่หน่วยทหารรับใช้ 

ต้องปอกมัน ล้างส้วม ล้างจานให้กับทหารอังกฤษ ตอนปลายปี 

พ.ศ. 2486 อาจารย์รจิตและอาจารย์เปรมถูกส่งไปรบกับกองทัพ

ญี่ปุ่นในการรุกเข้าสู่แคว้นอารกัน (ยะไข่) ของสัมพันธมิตร คนไทย

กลุม่หนึง่โดนคดัเลอืกใหไ้ปฝกึเปน็พลรม่ เพือ่เตรยีมเขา้ไปปฏบิตักิาร

สอดแนมในเมอืงไทย ซึง่อาจารยร์จติและอาจารยเ์ปรมกอ็ยูใ่นกลุม่นี้

ด้วย เดือนเมษายน	 พ.ศ.	 2487	 อาจารย์รจิตโดดร่มลงที่	 จ.	

นครสวรรค์	 แล้วถูกสันติบาลจับตัวไป เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 

สิน้สดุลง อาจารยร์จติและอาจารยเ์ปรมไดร้บัเหรยีญกลา้หาญ Military

Cross ของอังกฤษ หลังจากนั้นอาจารย์จึงกลับไปศึกษาต่อจนจบ

แพทย์ แล้วเรียนต่อทางอายุรศาสตร์จนสอบได้แพทยศาสตรบัณฑิต 

เมือ่อาจารยเ์รยีนจบแพทยแ์ลว้กลบัมาทำงานทีภ่าควชิาอายรุศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์ได้รับมอบหมายให้

ทำงานด้านโรคไต ต่อมาอาจารย์ได้รับทุนจาก National Institutes 

of Health (NIH) เพื่อเดินทางไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยอาจารย์ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาการ

รกัษาผูป้ว่ยดว้ยวธิฟีอกเลอืดโดยเครือ่งไตเทยีม รว่มกบัศาสตราจารย์

นายแพทย ์Belding H Scribner ศลัยแพทยท์ีม่หาวทิยาลยัวอชงิตนั

มลรัฐซีแอทเทิล ซึ่งเป็นคนแรกของโลกที่ริเริ่มการฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียมแบบผู้ป่วยนอกในระยะยาว หลังจากประสบความ

สำเร็จร่วมกับทีมแพทย์ในสหรัฐฯ อาจารย์รจิตได้เดินทางกลับ

ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2503 อาจารย์ได้นำเครื่องไตเทียมมา

เริม่ใหก้ารรกัษาผูป้ว่ยในประเทศไทยเปน็ครัง้แรกทีโ่รงพยาบาล

ศิริราชในปี	 พ.ศ.	 2505	 และถือเป็นปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชา

โรคไตยุคปัจจุบันในประเทศไทย อาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาวิชา

วักกะวิทยาท่านแรกของโรงพยาบาลศิริราช อาจารย์ได้ประดิษฐ์

เครื่องมือตรวจข้างเตียง “bed side kit” สําหรับตรวจหาปริมาณ

เกลือแร่ (electrolytes) ในเลือด โดยดัดแปลงจากหลอดฉีดยา

อินซูลินมาใช้ และได้ปลุกความสนใจในเรื่องสารน้ำและเกลือแร่ 

(fluid และ electrolytes) อาจารย์รจิตลาออกจากโรงพยาบาล

ศิริราชเมื่อปี พ.ศ. 2509 เพื่อมาร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์ได้มอบเครื่องไตเทียมทั้งหมดเป็น

สมบัติของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ในปี พ.ศ. 2510 เมื่อมีการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี ที่มีความต้องการมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  

การสอน และการวิจัยเป็นหลัก อาจารย์รจิตเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง 

ที่สำคัญคนหนึ่ง เพราะนอกจากจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย 

โรคไต และหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์แล้ว ยังเป็นรองคณบดี 

อีกตำแหน่งหนึ่ง ในเวลานั้นมีอาจารย์ ม.ร.ว.พัชรีสาณ ชุมพล รอง

หัวหน้าภาควิชาฯ ช่วยงานภายในภาควิชาฯ และในปี พ.ศ. 2512 

ได้อาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญศรี มกรานนท์ ที่จบด้านโรคไตมาจาก
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ประเทศสหรัฐอเมริกามารับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยโรคไต จึงช่วย

แบ่งเบาภาระอาจารย์ อาจารย์ได้ชักชวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ 

จำนวนหลายคนที่จบการศึกษามาแล้วจากต่างประเทศให้มาช่วย

กันก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ ถึงแม้จะมีภาระหน้าที่มากในฐานะ

รองคณบดฯี แตอ่าจารยก์ใ็หค้วามสนใจงานดา้นแพทยศาสตรศกึษา

และงานด้านเวชศาสตร์ชุมชน อาจารย์ได้เดินทางไปรับการฝึก

อบรมแพทยศาสตรศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3 เดือน และได้เป็นกำลังสำคัญในการ

วางรากฐานเรื่องการศึกษาของคณะฯ ส่วนการวางแผนการศึกษา 

และการฝึกอบรมแก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านของ 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ อาจารย์รจิตและอาจารย์อาวุโส ได้เห็นพ้อง

กนัวา่ภาควชิาฯ จะเนน้การสอนขา้งเตยีงผูป้ว่ย พยายามใหน้กัศกึษา

และแพทย์ประจำบ้านใช้เวลาดูแลรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

ให้มาก ให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง และภาควิชาฯ จะจัดการสอนแบบ

การบรรยายเพยีงเทา่ทีจ่ำเปน็ ในชว่ง 10 ปแีรกของการกอ่ตัง้ภาควชิา

อายุรศาสตร์ มีหน่วยใหญ่ๆ ทั้งหมด 8 หน่วย ได้แก่ หน่วยโรคไต 

หน่วยโรคหัวใจและปอด หน่วยประสาทวิทยา หน่วยโลหิตวิทยา 

หน่วยโรคทางเดินอาหารและอายุรศาสตร์เขตร้อน หน่วยโรคต่อม 

ไร้ท่อและเมแทบอลิซึม หน่วยพิษวิทยาคลินิก และหน่วยระบาด

วิทยาและเวชศาสตร์ชุมชน  

เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2521 อาจารยร์จติไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่

คณบดี ต่อจากอาจารย์อารี วัลยะเสวี ศาสตราจารย์นายแพทย์

อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้า

ภาควิชาอายุรศาสตร์ จนในต้นปี พ.ศ. 2523 อาจารย์รจิต จึงได้ 

ลาออกจากการเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์อรรถสิทธิ์ได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คนต่อไป ระหว่างที่อยู่ 

ในตำแหน่งคณบดี อาจารย์ได้เร่งรัดให้มีโครงการฝึกอบรมแพทย์

ประจำบ้านอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้มีการก่อตั้งสมาคม

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 อาจารย์รจิตอยู่ใน

ตำแหน่งคณบดีจนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2525 

สำหรับงานอื่นๆ ด้านสังคม อาจารย์เป็นรองประธานของสยาม

สมาคม เป็นกรรมการในมูลนิธิเด็ก ช่วยงานด้านพิทักษ์สัตว์ป่า 

ตลอดจนชว่ยเหลอืองคก์รสาธารณกศุลตา่งๆ อกีหลายแหง่ ภายหลงั

วันฉลองเครื่องดนตรีสากล ณ ห้องประชุมจงจินต์ ปี พ.ศ. 2516 

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ปี พ.ศ. 2514 
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เกษียณอายุราชการนอกจากงานช่วยเหลือสังคมแล้ว อาจารย์ยังทำ

ไร่ที่สวนในจังหวัดจันทบุรี ผลงานดีเด่นอื่นๆ ของอาจารย์รจิต คือ 

รางวัล Outstanding Individual Leadership ด้านการรณรงค์

ควบคุมการสูบบุหรี่โลก 

ในวาระสุดท้ายอาจารย์รจิตป่วยด้วยเส้นเลือดใหญ่โป่งพอง

และมีเลือดออก	 (leaking	 aortic	 aneurysm)	 อาจารย์ปฏิเสธ

การผ่าตัดเพราะเห็นว่าชีวิตได้ดำเนินมาถึงเวลาอันควรแล้ว	

และควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ	 อาจารย์ได้ตัดสินใจ		

ลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่ออายุ	81	ปี	

ในด้านบุคลิกภาพและปรัชญาในการทำงาน อาจารย์รจิตเป็นนักคิด

นกัอา่น ดำเนนิชวีติอยา่งเรยีบงา่ย สมถะ รกัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

อาจารย์อรรถสิทธิ์ซึ่งมีความคุ้นเคยกับอาจารย์รจิตเป็นอย่างดี 

กล่าวว่า “อาจารย์รจิตเป็นบุคคลที่หายากมาก	 เป็นคนที่ดี		

เหลือเกิน	 มีความสุขุม	 เป็นสุภาพบุรุษ อาจารย์ชอบอยู่กับ

ธรรมชาติ อยู่กับสัตว์ ที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงมาก จึงทำให้อาจารย์เป็นคน

ทีม่จีติใจสงบ มสีมาธ ิแมว้า่อาจารยท์ีเ่ขา้มาอยูใ่นภาควชิาฯ รุน่แรกๆ

มอีายนุอ้ยและยดึมัน่ในความคดิเหน็ของตวั แตไ่มเ่คยเหน็อาจารย์

โกรธใครเลย	อาจารย์ใช้ความสงบสยบความรุนแรงทุกอย่าง”	

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงถนอมศรี ศรีชัยกุล “อาจารย์รจิต	เป็นคน

ที่มีความเมตตามากกับลูกน้อง	 รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย	

อาจารย์จะรับฟังด้วยความเข้าใจเวลาที่คนมีทุกข์มีความ		

เดือดร้อน	 อาจารย์มีความเป็นสุภาพบุรุษมาก	 จะไม่ว่าให้ใคร

เจ็บช้ำน้ำใจ”	

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์ “อาจารย์รจิต  

มีความเป็นสุภาพบุรุษอย่างอังกฤษ บ้านอาจารย์มีฐานะดีมาก แต่

อาจารย์กลับเป็นคนสมถะ ประหยัด เห็นคุณค่าของเงิน อาจารย์		

มีความสุภาพอ่อนโยน	 ใจเย็น	 คนมองภายนอกอาจนึกว่า

อาจารย์อ่อนแอ	 แต่อาจารย์อ่อนนอกแข็งใน อาจารย์มีความ

อดทน อดกลั้น ต่อการทะเลาะเบาะแว้งและความหลากหลายด้าน

ความคิดเห็นของอาจารย์ในภาคฯ การตัดสินใจต่างๆ ของอาจารย์

จะเป็นไปด้วยความละมุนละม่อมนุ่มนวล คิดถึงประโยชน์ของ 

ส่วนรวมเป็นสำคัญ” 

คำอวยพรที่อาจารย์รจิตให้ไว้กับบัณฑิตแพทย์รามาธิบดีรุ่น 1 เมื่อ

อาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฯ “ทุกคนมีความเชื่อมั่น 

ต่างกัน แล้วแต่ศาสนาซึ่งทุกคนยึดถือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรง

ชีวิต ข้าพเจ้าขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านยึดถืออยู่

จงดลบนัดาลใหท้า่นมสีตปิญัญา	ในการทีจ่ะตดัสนิใจวา่	อะไรด	ี

อะไรชั่ว	 และขอให้มีความกล้าหาญที่จะปฏิเสธการกระทำอัน

ชั่วร้ายต่างๆ และท้ายสุดนี้ ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จ

ในชีวิตในกาลข้างหน้า” 

ถ้าใครที่เคยเข้าไปในห้องประชุม รจิต บุรี แล้วยืนในบริเวณโพเดียม

หน้าห้อง ด้านหลังจะมีกรอบรูปสีทองภายในเป็นลายมืออาจารย์

รจิต มีข้อความเขียนว่า “ความคิดที่ไม่มี ความโกรธ โลภ และ หลง 

เจือปน ย่อมนำไปสู่ ความรู้ ความสามารถ และ ความประพฤติ 

ที่เป็นกุศลธรรม” 

วันเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2525 

0��>>


	RAMA_04 3.pdf
	RAMA_04 4
	RAMA_04 5
	RAMA_04 6



